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Referat, Bestyrelsesmøde Foreningen AKTIV 

 

Dato og tidspunkt: 2. dec. kl. 09.30 – 12.00. Fysisk møde Hotel Eyde, Torvet 1, Herning. 

Dagens ordstyrer: Tina Østergaard.  

Referent: Charlotte Kops. 

Tilstedeværende: Charlotte Kops, Tove Overgaard, Tina Østergaard, Charlotte Würtz, Morten Uhrenholt.             

Fraværende: Tove Andersen (Suppleant for Henrik Kølbæk), Per Tordrup. 

 

Emne: 
 

Hvad omhandler emnet? Beslutning: 

Velkommen fra bestyrelsen Vi ønsker Charlotte velkommen!  
Charlotte W. er budt velkommen i 
bestyrelsen med en kort introduktion 
fra hvert bestyrelsesmedlem. 
Bestyrelsen ser frem til samarbejdet 
med Charlottes W. 
 

Konstituering Valg af ny formand  
Valg: 
Tina Østergaard formand 
Tove Overgaard næstformand.  
Ansvarsområder: 
Bestyrelsen deles fremadrettet om de 
forskellige ansvarsområder. 
Ved hvert møde samles der op på 
bestyrelsens løbende opgaver som 
noteres ned i et fælles dokument. 
 

Mødedatoer 2022 Vigtigt! Tag jeres kalendere med. 
 
Generalforsamling 2022: Idéer til en 
ny foredragsholder og godkendelse 
af dato torsdag d. 28. april. 
 

 
Gennemgang af mødedatoer: 

• Januar - Mandag d. 17. kl. 10.00-12.00 

• Marts - Mandag d. 14. kl.  10.00-12.00 

• April – Tirsdag d. 19. april (Teams kl. 
13.00-14.00)  

• Generalforsamling torsdag d. 28. kl. 
16.30-21.00 

• Maj – Opfølgningsmøde med HR. Mandag 
d. 16. maj kl. 10.00-11.00 lokale A3.31 
(Tina, Morten og Charlotte mødes et 
tidspunkt inden og aftaler hvad der skal 
siges). 

• Juni – Onsdag d. 8. juni kl. 7.30-9.30 
 
Datoerne for august, oktober og december 
fastsættes til mødet til maj.  

 
Foredragsholder til 2022: 
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Forslag til at separere 
generalforsamlingen og foredraget i år 
2022. Foredragsholder overvejes til 
næste møde i januar. 

Siden sidst. (orientering) Aktiviteter og markedsføring 
november og december. 

 

• Personalemøder: 
Medlemmerne er blevet gjort 
opmærksomme på at der er 
mulighed for at booke 
Foreningen AKTIV helt gratis 
til et personalemøde. To 
afdelinger har allerede givet 
lyd fra sig.  

 

• Rabat ved Padel Lounge: Det 
er offentliggjort, at der er 25% 
rabat på leje af baner ved 
Padel Lounge på Godsbanevej. 
Et medlem har allerede 
benyttet sig af tilbuddet flere 
gange. 

 
• Mindfulness tilbud 

annonceret: Retræte søndag d. 
21.11.21 kl. 11.00 – 15.00. 
Yoga-centret Midtjylland, Nr. 
Holtumvej 3. Pris kun 75 kr. pr. 
medlem. 
 

• Adventsquiz: Hver mandag i 
dec. er der adventsquiz. 
Medlemmerne kan vinde en 
lækker præmie. To præmier er 
uddelt til Engbjergskolen og 
Fuglsangsø centret. 

 

Fokusområder ud fra Årshjulet + 
målsætning. 
 
(Årshjul og målsætning er vedhæftet 
dagsorden) 

Gennemgang – Hvordan ser det ud 
med vores mål for 2021? Nye mål for 
2022? 
 
 

Fokus på nye mål for 2022. De nye 
fokusområder er skrevet ind i årshjulet 
for 2022.  
 

Økonomi 2021 Gennemgang  Økonomien for 2021 er gennemgået. 

Budget 2021 + budget 2022 Vedhæftet dagsorden + budget 
2022? 
 

Budgettet for 2022 gennemgås på 
næse møde til januar.  

Evt.   

Kommende møder • Mandag d. 16. maj 2022, 
opfølgningsmøde med HR. 
(Tove, Morten og Charlotte) 

 

 


